
Dzierżoniów ma dziś 
jeden z najwyższych 
w Polsce wskaźników 
dostępności do 
przedszkoli.

Z opieki i edukacji przed-
szkolnej korzysta 96% dzieci 
w wieku od 3 do 6 lat. Dzię-
ki rozpoczętemu właśnie 
projektowi edukacyjnemu, 
na realizację którego miasto 
pozyskało prawie 900 tys. 
zł, powstaną  dodatkowe 
grupy, a przedszkola zostaną 
wyposażone m.in. w nowo-
czesne pomoce dydaktyczne. 
Program „Edukacyjna przy-
goda – wszystko zaczyna 
się w przedszkolu” potrwa 
dwa lata. – Zdobyte pienią-
dze przeznaczymy na zajęcia 
dydaktyczno-wychowawcze, 
badania stomatologiczne, ba-
dania wad postawy, wzroku, 
słuchu, opiekę pielęgniarską 
oraz na rehabilitację dzieci 
niepełnosprawnych. Elemen-
tem programu będą także wy-
cieczki dla dzieci i warsztaty 
dla rodziców – mówi zastępca 
burmistrza ds. społecznych 
Ryszard Szydłowski. W 

programie weźmie udział 70 
dzieci w wieku od 3 do 5 lat. 
Realizowane przez wykwali-
fikowaną kadrę zajęcia wzbo-
gacone zostaną o elementy 
kształtowania świadomości i 
wrażliwości dzieci na kwestie 
równości płci i stereotypów.  
Dzięki pozyskanym przez 

dzierżoniowskich urzędników 
pieniądzom placówki oświa-
towe prowadzą już specjalne 
programy dla uzdolnionej 
młodzieży i programy wy-
równujące szanse dla dzieci 
mających problemy z nauką. 
Łączna wartość zdobytych 
na cele oświatowe środków 

zewnętrznych wynosi 9 mln 
zł. Szczegółowe informacje o 
rekrutacji do projektu „Edu-
kacyjna przygoda – wszystko 
zaczyna się w przedszkolu” 
udzielane są w Urzędzie Mia-
sta, pokój nr 15, tel. 645 08 
52 oraz w dzierżoniowskich 
przedszkolach publicznych. 

„Edukacyjna przygoda – wszystko zaczyna się w przedszkolu”

Więcej miejsc
w przedszkolach

900 tys. złotych pozyskał Dzierżoniów na realizację programu „Edukacyjna przygoda – 
wszystko zaczyna się w przedszkolu”

Do końca lutego w 
siedzibie dzierżoniowskiej 
biblioteki oglądać można 
wystawę poświęconą 
rocznicy urodzin ks. Jana 
Dzierżona. 

Na przygotowaną z okazji 
200 rocznicy urodzin słynne-

go pszczelarza wystawę skła-
dają się fotografie i ryciny ojca 
współczesnego pszczelarstwa, 
fragmenty jego publikacji 
oraz materiały dokumentujące 
życie i działalność odkrywcy 
teorii dzieworództwa, autora 
26 książek i setek publikacji. 

Kultura

Wystawa „200 lat  
Jana Dzierżona”

Informacja o podatku  
z dostawą do domu

Ruszyła akcja dostarczania mieszkańcom decyzji o wy-
sokości podatku od nieruchomości na 2011 rok oraz 
informacji o wysokości opłaty z tytułu wieczystego użyt-
kowania gruntu.  Każdego roku ponad 12 tysięcy decyzji 
podatkowych trafia do mieszkańców poprzez doręczy-
cieli. Przypominamy, że osoby, które do końca lutego 
będą Państwa odwiedzać, posiadają specjalne, imienne 
identyfikatory z aktualną fotografią. Doręczyciele w żad-
nych przypadkach nie mogą pobierać opłat gotówkowych. 
Szczegóły na stronie 4

Stypendia sportowe 2011

Już po raz trzeci dzierżoniowscy zawodnicy otrzyma-
ją przyznawane przez miasto stypendia sportowe.  
Od 2009 roku utalentowanym i rozwijającym swoje 
umiejętności zawodnikom miasto wypłaciło prawie 
500 tys. zł. Stypendia są jednym z elementów roz-
woju „Dzierżoniowa – miasta sportu”. Więcej na 
stronie 2

W gronie innowacyjnych miast 
Zajmująca się propagowaniem idei innowacji w gospo-
darce oraz w życiu społecznym Fundacja Innowacji i Roz-
woju od trzech lat przyznaje tytuły „Krajowych Liderów”. 
Mogą je otrzymać przedsiębiorcy, gminy i organizacje. W 
przeprowadzonym w minionym roku konkursie Dzierżo-
niów otrzymał jedno z dwóch wyróżnień w kategorii gmin 
miejskich. Szczegóły na stronie 3

Pracownia przyrodnicza 
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 od kilku tygodni 
korzystają z nowoczesnej, multimedialnej pracow-
ni przyrodniczej. Eksperymenty i doświadczenia nie 
są  już opisywane przez nauczycieli, uczniowie sami 
mogą przeprowadzać proste i ciekawe badania. Uru-
chomienie pracowni szybko przełożyło się na wzrost 
zainteresowania zajęciami przyrodniczymi. Więcej na 
stronie 3

34 tys. 346 
mieszkańców liczy dziś 
Dzierżoniów.

W mieście jest więcej ko-
biet (18.440) niż mężczyzn 
(15.906). W minionym 
roku w Dzierżoniowie uro-
dziło się 151 dziewczynek 
i 161 chłopców. Najczęściej 
wybierane w minionym 
roku imiona to Lena, Julia, 
Maja  oraz Jakub, Szymon i 
Filip.   360 osób wstąpiło w 
związek małżeński, a 162 
osoby małżeńską przygodę 
zakończyły. W porównaniu 
do początku 2010 roku jest 
nas o 217 osób mniej. W 
2010 roku pierwsze dowo-
dy osobiste odebrało 241 
osiemnastolatków. Łącznie 
Wydział Spraw Obywa-
telskich dzierżoniowskie-
go urzędu wydał 2.271 
dowodów osobistych. W 
Urzędzie Stanu Cywilne-
go, który swoim zasięgiem 
obejmuje miasto i teren 

dzierżoniowskiej gminy, 
sporządzono 261 aktów 
małżeństwa. Najczęściej 
małżonkami zostawali lu-

dzie w tym samym wieku, 
choć zdarzały się przypad-
ki, w których pan młody 
był o 33 lata starszy.Szcze-

gółowe statystyki demogra-
ficzne dostępne są na stro-
nie www.dzierżoniów.pl 
w zakładce „Miasto”.

W minionym roku w Dzierżoniowie, urodziło się 151 dziewczynek i 161 chłopców

Demografia Dzierżoniowa 2010

Lena i Jakub najpopularniejsi



�

Już po raz trzeci 
dzierżoniowscy 
zawodnicy otrzymają 
przyznawane przez 
miasto stypendia 
sportowe.

 Od 2009 roku utalento-
wanym i rozwijającym swoje 
umiejętności zawodnikom 
miasto wypłaciło prawie 500 
tys. zł. Stypendia są jednym z 
elementów rozwoju „Dzier-
żoniowa – miasta sportu”, w 
którym młodzież ma szeroki 
wybór profesjonalnie organi-
zowanych treningów i udział 
w zawodach, od lokalnych do 
międzynarodowych. Umożli-
wia to przyjęty przez miasto 
sposób dofinansowania dzia-
łalności klubów oraz dobrze 
rozwinięta i wciąż rozbudo-
wywana infrastruktura spor-
towa. Stypendia sportowe 
mogą być przyznane wyłącz-
nie dla zawodników będą-
cych mieszkańcami Dzier-
żoniowa,  niezrzeszonych 

oraz zrzeszonych w klubach 
sportowych. Listę tegorocz-
nych stypendystów poznamy 

20 stycznia. 15 lutego mija 
termin składania wniosków 
o przyznanie nagród dla 

działaczy i trenerów. Trenera 
roku 2010 poznamy pod ko-
niec lutego br. 

Dzierżoniów miasto sportu

Stypendia sportowe 2011

W ubiegłym roku tytuł  „Trenera roku” odebrał Sebastian Maniak (z lewej) trenujący 
zawodników taekwondo

I Liceum Ogólnokształcące 
oraz Technikum nr 1 w 
Zespole Szkół nr 1 w 
Dzierżoniowie znalazły się 
w czołówce najlepszych 
szkół w województwie 
dolnośląskim. 

Wydawnictwo „Perspek-
tywy” i redakcja „Rzeczpo-
spolitej” opublikowały nowy 
Ogólnopolski Ranking Szkół 
Ponadgimnazjalnych 2011. Te-
goroczna, trzynasta już edycja 
różni się od poprzednich. Po 
raz pierwszy osobno ocenia-
no licea i technika - ranking 
przedstawia 400 najlepszych 
liceów ogólnokształcących 

oraz 200 techników. W tym 
roku rozszerzono także kry-
teria oceny szkół. Do tej pory 
zawierały one wyniki szkół w 
ogólnopolskich olimpiadach. 
Teraz o miejscu w rankingu 
zdecydowały także wyniki 
z matur oraz opinia o szkole 
nauczycieli akademickich. 

D Najlepsi w Polsce
W tym prestiżowym zesta-

wieniu I LO im. Jędrzeja Śnia-
deckiego w Dzierżoniowie 
zajmuje 192 miejsce w kraju. 
Warto podkreślić, że również 
przy uwzględnieniu dodatko-
wych kryteriów, które pokazu-

ją pełne spektrum pracy szkół, 
I LO w Dzierżoniowie wciąż 
utrzymuje swoje miejsce w 
czołówce, prześcigając szkoły 
ze Świdnicy czy Wrocławia. 
W ubiegłym roku, kiedy oce-
niano tylko sukcesy uczniów 
w olimpiadach, szkoła zajmo-
wała 162 miejsce. 

D Najlepsi  
w województwie 
dolnośląskim 

Ranking przedstawia także 
najlepsze szkoły w wojewódz-
twie. I LO w Dzierżoniowie 
zajmuje w nim 15. miejsce 
wśród 50 liceów z Dolnego 

Śląska ujętych w zestawieniu.
Dzięki wprowadzeniu no-

wych kryteriów pełniej mogły 
się zaprezentować technika. 
Z tej możliwości skorzystało 
Technikum nr 1 w Zespole 
Szkół nr 1 im. prof. Wilhelma 
Rotkiewicza w Dzierżoniowie, 
zajmując 19. miejsce wśród 25 
najlepszych techników w wo-
jewództwie dolnośląskim. 

Na osiągniecie tych wyni-
ków mają wpływ osiągnięcia 
uczniów oraz praca nauczy-
cieli, którzy potrafią odkry-
wać i rozwijać tkwiące w mło-
dych ludziach predyspozycje i 
talenty.

Ranking szkół ponadgimnazjalnych

Dwie szkoły w czołówce

I LO w Dzierżoniowie trzyma poziom od lat. Po rozszerzeniu kryteriów wciąż utrzymuje swoje miejsce w czołówce 
ogólnopolskiego rankingu

0000344004   Uczniowski Ludowy Klub 
Sportowy „Iskra”
0000202053  „Stowarzyszenie Pomocy 
Honorowym Dawcom Krwi”
0000062210  Stowarzyszenie Przyjaciół 
Zwierząt „Azyl”
0000099206  Towarzystwo Miłośników 
Dzierżoniowa
0000099446  Stowarzyszenie Obrony 
Bezrobotnych „Godność”
0000103666 Ludowy Klub Sportowy Og-
niwo W Dzierżoniowie
0000157403  Stowarzyszenie „Edukacja I 
Rodzina”
0000179638  Towarzystwo Miast Part-
nerskich Dzierżoniowa
0000202225  „Fundacja L.M. Ochrony 
Zdrowia, Kultury i Sportu”
0000217528  Towarzystwo Oświatowe 
Ziemi Dzierżoniowskiej
0000230935 Fundacja „Disce Puer”
0000244620  Stowarzyszenie „Pomóżmy 
Realizować Marzenia”
0000274502  Stowarzyszenie Przyjaciół 
Dzierżoniowskiego Ekonomika
0000277668  Specjalistyczna Jednostka 
Ochotniczej Straży Pożarnej
0000311436 Fundacja „Salus Pro Familia”
0000356404  Polskie Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
koło w Dzierżoniowie
0000195739  „Stowarzyszenie Na Rzecz 
Remontu I Renowacji Zabytkowego Kościoła 
pw. Św. Jerzego”
0000084416  „Na Pawłowym Wzgórzu” 
– Stowarzyszenie Klubu Abstynenta
0000301430 Fundacja „Ropuh” – Rozwo-
ju Organizacji Pozarządowych Upowszech-
niających Harcerstwo Imienia Harcmistrza 
Radosława Turzańskiego.
Szczegółowe informacje o sposobie 
przekazywania 1% podatku znajdziesz na 
stronie www.dzierzoniow.pl w zakład-
ce „Informacje”

DZIERŻONIOWSKIE 
ORGANIZACJE, NA KTÓRE 
MOŻESZ PRZEKAZAĆ 1% 

PODATKU WRAZ
Z NUMEREM KRS
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Uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 9 od 
kilku tygodni korzystają 
z nowoczesnej, 
multimedialnej 
pracowni przyrodniczej. 

– Wyposażenie pracow-
ni to nowoczesna tablica 
multimedialna, komputery, 
oprogramowanie ale tak-
że mikroskopy, sprzęt do 
ćwiczeń laboratoryjnych  
– wylicza dyrektor szkoły 
Zbigniew Czarnecki. Od 
nowego roku eksperymenty 
i doświadczenia nie są już 
opisywane przez nauczy-
cieli, uczniowie sami mogą 
przeprowadzać proste i 
ciekawe badania. Urucho-
mienie pracowni szybko 
przełożyło się na wzrost 
zainteresowania zajęciami 
przyrodniczymi. – Młodzież  
o wiele chętniej uczestniczy 
w lekcjach, a taka aktyw-
ność musi się przełożyć 
na lepsze wyniki w nauce 
– dodaje dyrektor. Możli-
wość pozyskania 160 tys. zł 
przez Wydział Infrastruktu-
ry Społecznej dzierżoniow-
skiego urzędu otworzyła 
się wraz z uruchomieniem 

na Dolnym Śląsku projektu 
„Pracownia przyrodnicza 
w każdej gminie”. – W ra-
mach programu powsta-
nie łącznie 115 gabinetów. 

Patrząc na liczbę szkół w 
województwie, możliwość 
uczestnictwa w programie 
była ograniczona, będzie-
my się starać, by taki sprzęt 

otrzymały również pozosta-
łe placówki – mówi naczel-
nik Wydziału Infrastruktu-
ry Społecznej Marzenna 
Lasota-Darowska. 

Nowoczesna edukacja w dzierżoniowskich szkołach

Pracownia przyrodnicza

Od stycznia uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 korzystają z nowoczesnej pracowni przy-
rodniczej

Wyjątkowy zbiór 
gramofonów, patefonów 
i magnetofonów 
szpulowych obejrzeć 
można zwiedzając 
dzierżoniowską wystawę 
„Muzyka spod igły”. 

Prezentowane w Izbie 
Regionalnej eksponaty po-
chodzą z Polski, Niemiec, 

Stanów Zjednoczonych i 
Indii. W zbiorach znaleźć 
można urządzenia do reje-
stracji i odtwarzania dźwię-
ku z końca XIX wieku, gra-
mofon z automatycznym 
zmieniaczem płyt  z lat 50, 
liczący ponad sześćdziesiąt 
lat magnetofon na drut czy 
szpulowy magnetofon z za-

silaniem lampowym.  W 
trakcie oglądania można 
także posłuchać dźwięku, 
którego jakością fascyno-
wali się nasi pradziadkowie 
żyjący w  czasach gramofo-
nów meblowych, tubowych 
czy walizkowych.  Propozy-
cja Izby Regionalnej to także 
doskonały sposób na podróż 

sentymentalną w świat za-
bytkowych już radioodbior-
ników. Ekspozycję można 
oglądać do końca lutego we 
wtorki, czwartki i piątki, w 
godzinach 9.00-16.00 w  śro-
dy w godzinach 11.00-18.00 
oraz w ostatnią niedzielę 
miesiąca w godzinach 11.00-
16.00. Bilet kosztuje 2 zł.

Wystawa Izby Regionalnej

Muzyka spod igły

Do końca lutego w Izbie Regionalnej oglądać można wystawę „Muzyka spod igły”

Zajmująca się 
propagowaniem idei 
innowacji w gospodarce 
oraz w życiu społecznym 
Fundacja Innowacji 
i Rozwoju od trzech 
lat przyznaje tytuły 
„Krajowych Liderów”. 

Mogą je otrzymać przed-
siębiorcy, gminy i organiza-
cje. W przeprowadzonym w 
minionym roku konkursie 
Dzierżoniów otrzymał jedno z 
dwóch wyróżnień w kategorii 
gmin miejskich. – Startowa-
liśmy w konkursie, by dowie-
dzieć się, jak nasze działania, 
szczególnie te skierowane do 
przedsiębiorców, wypadają w 
porównaniu z podobnymi nam 

miastami – mówi naczelnik 
Wydziału Rozwoju Gospo-
darczego Danuta Minkina. 
Oceniający zgłoszone samo-
rządy brali pod uwagę inwe-
stycje w rozwój infrastruktu-
ry, usprawnienia w obsłudze 
mieszkańców i współpracy z 
inwestorami, usprawnienia we 
współpracy z inwestorami, ale 
także inicjatywy w zakresie 
ochrony środowiska, wspie-
rające lokalną przedsiębior-
czość i stopień wykorzysta-
nia środków unijnych. Tytuł 
Innowacyjna Gmina Miejska 
otrzymał Nowy Sącz. W dol-
nośląskiej edycji konkursu 
wyróżnienie otrzymał dzier-
żoniowski Bank Spółdzielczy. 

Wyróżnienie dla dzierżoniowskiego urzędu

W gronie innowacyjnych 
miast 

Wyniki konkursu dostępne są na stronie:
www.liderzyinnowacji.pl/wynik_edycji_ogolnopol-

skiej_�010.html 
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Od nowego roku 
starszym i mającym 
problemy z poruszaniem 
się mieszkańcom 
książki zamówione 
w dzierżoniowskiej 
bibliotece dostarczane 
są do domu.

Nazywana „Książką na 
telefon” usługa możliwa 
jest dzięki współpracy z 
wolontariatem. – To ukłon 
w stronę naszych stałych 
czytelników, którzy z róż-
nych powodów nie mogą 
nas odwiedzić – mówi dy-
rektor placówki Jadwiga 
Horanin. – Ze względów 
bezpieczeństwa przy pierw-
szej wizycie w domu wo-
lontariuszowi towarzyszy 
pracownik biblioteki. Póź-
niej mieszkańca odwiedza 
ta sama osoba. Wolontariu-
szami są głównie ucznio-
wie dzierżoniowskich szkół 
– dodaje dyrektor bibliote-
ki. By skorzystać z oferty, 
wystarczy jeden telefon, ale 
usługa, z której korzysta już 
kilka osób, proponowana 
jest także odwiedzającym 
placówkę czytelnikom.

Niedawno w bibliote-
ce zakończył się pierwszy 
kurs obsługi komputera 

skierowany dla osób po 
pięćdziesiątce. Jeszcze w 
styczniu w bibliotece roz-
począł się cykl spotkań 
poświęconych tematyce 

bezpieczeństwa osób star-
szych. Pierwsze odbyło się 
19 stycznia. Szczegółowe 
informacje dostępne są na 
stronie Miejsko-Powiato-

wej Biblioteki Publicznej 
http://www.mbp.dzierzo-
niow.pl, pod numerem te-
lefonu 74 646 46 41 oraz w 
siedzibie i filii placówki. 

Książka na telefon
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna

Państwo Janina i 
Ryszard Smolińscy oraz 
Ludmiła Zacharewicz-
Niedziółka i Wacław 
Niedziółka otrzymali 
11 stycznia wręczone 
przez burmistrza Medale 
za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie przyznane 
przez prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej. 

Obchodzącym jubileusz 
50-lecia wspólnego życia w 
związku małżeńskim Dzier-
żoniów dwa razy roku orga-
nizuje specjalną uroczystość. 
Mieszkańcy, którzy z różnych 
względów nie mogą wziąć w 
niej udziału, zapraszani są do 
dzierżoniowskiego urzędu 
lub odwiedzani w domach. 
– Spotkanie z małżeństwem o 

tak długim stażu zawsze jest 
okazją do zadania pytania 
o receptę na dobry związek. 
Odpowiedzi bywają różne, 
ale nie da się niezauważyć, 
że małżeństwa, które przeżyły 
wspólnie tak długo, to z reguły 
wyjątkowo pogodni, otwarci i 
optymistyczni ludzie – mówi 
kierownik Urzędu Stanu Cy-
wilnego w Dzierżoniowie 
Danuta Stasiak. Państwo 
Janina i Ryszard Smolińscy 
związek małżeński zawarli 5 
listopada 1960 roku w Dzier-
żoniowie. Państwo Ludmiła 
Zacharewicz-Niedziółka i 
Wacław Niedziółka w zwią-
zek małżeński wstąpili 14 
lutego 1959 roku w Dzierżo-
niowie, w którym mieszkają 
od 1962 roku. 

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie

Pogoda ducha najlepszą 
receptą 

Państwo Janina i Ryszard Smolińscy odbierają z rąk burmi-
strza medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznane 
przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

Ruszyła akcja 
dostarczania 
mieszkańcom decyzji o 
wysokości podatku od 
nieruchomości na 2011 
rok oraz informacji o 
wysokości opłaty z tytułu 
wieczystego użytkowania 
gruntu.  

Każdego roku ponad 12 

tysięcy decyzji podatkowych 
trafia do mieszkańców po-
przez doręczycieli. Przypo-
minamy, że osoby, które do 
końca lutego będą Państwa 
odwiedzać, posiadają specjal-
ne, imienne identyfikatory 
z aktualną fotografią. Dorę-
czyciele w żadnych przypad-
kach nie mogą pobierać opłat 

gotówkowych. Podatek od 
nieruchomości można ure-
gulować jednorazowo lub w 
czterech ratach: do 15 marca, 
15 maja, 15 września i 15 li-
stopada. Opłaty za wieczyste 
użytkowanie gruntu należy 
uregulować do końca marca. 
Wpłaty bez prowizji przyj-
mowane są w siedzibie Za-

rządu Budynków Mieszkal-
nych przy ul. Nowowiejskiej 
62 i Bielawskiej 15 oraz w 
kasie dzierżoniowskiego 
urzędu. Dostarczaniem de-
cyzji podatkowych zajmują 
się Paweł Guczwiński, Jó-
zef Bąk, Bartosz Dominiak, 
Bogusław Wyszyński oraz 
Bartłomiej Brzeźny.

Informacja o podatku 
z dostawą do domu

Zajmujący się dostarczeniem decyzji podatkowych doręczyciele nie pobierają opłat

Podatki i opłaty 2011


